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1. Загальні положення 
 

1.1. Відділ обліку матеріально-технічних цінностей є структурним підрозділом 

Департаменту фінансово-економічної роботи Університету «Україна», і в своїй 

діяльності підпорядкований фінансовому директору-головному бухгалтеру. 

 

1.2. Відділ обліку матеріально-технічних цінностей  здійснює функції з ведення 

бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, матеріально-технічного 

забезпечення діяльності, функції з оперативного управління майном 

Університету. 

 

1.3. Відділ обліку матеріально-технічних цінностей у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно – правовими актами, 

що регламентують бухгалтерській облік в університеті, наказами та 

розпорядженнями президента Університету «Україна», а також положенням про 

відділ обліку матеріально-технічних цінностей. 
 

 

2. Основні завдання 
 

 Основними завданнями відділу обліку матеріально-технічних цінностей  є: 

 

2.1. Ведення бухгалтерського обліку матеріально-технічних цінностей 

Університету  та складання звітності; 

 

2.2. Відображення у документах достовірної та в повному обсязі інформації про 

господарські операції та результати діяльності, необхідної для оперативного 

управління  фінансовими та матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

 

2.3. Забезпечення дотримання законодавства при взятті зобов’язань, своєчасного 

подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до 

взятих зобов’язань, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у 

бухгалтерському обліку та звітності; 



 

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових 

і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів 

і кошторисів; 

 

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово – господарській 

діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 
 

  

3. Функції відділу 
 

Відповідно до покладених завдань, відділ обліку матеріально-технічних 

цінностей  здійснює: 

 

3.1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів 

щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої 

автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності в Університеті 

«Україна»; 

 

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову звітність, а 

також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому 

законодавством,  та внутрішніми документами університету;  

 

3.3. Здійснює поточний контроль за веденням бухгалтерського обліку, складенням 

фінансової звітності, дотриманням законодавства та національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів 

щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами університету;  

 

3.4. Своєчасно подає звітність;  

 

3.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові 

платежі) до відповідних бюджетів;  

 

3.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:  

 

– використання матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час 

прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;  

 

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

документів, розрахунків та інших статей балансу;  

 

3.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі 

зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 

заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та 

погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її 

списання відповідно до законодавства;  

 

3.8. Забезпечує:  



 

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що 

закуповуються;  

 

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;  

 

– користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про 

фінансовий стан  університету, результати його діяльності, рух коштів та 

матеріальних цінностей;  

 

– відповідні структурні підрозділи університету даними бухгалтерського обліку та 

звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення 

економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть 

надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків 

фінансово-господарської діяльності;  

 

3.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 

грошових коштів та майна, псування активів;  

 

3.10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення 

рівня фінансової дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб 

територіально відокремлених структурних підрозділів, які підпорядковані базовій 

структурі;  

 

3.11. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час 

контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені 

здійснювати контроль за дотриманням вимог  законодавства. 
 

  

4. Права відділу 
 

Відділ обліку матеріально-технічних цінностей  має право: 

 

4.1. Представляти департамент  в установленому порядку з питань, що 

відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми 

власності; 

 

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до 

відділу структурними підрозділами університету первинних документів для їх 

відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх 

дотриманням;  

 

4.3. Одержувати від структурних підрозділів університету необхідні відомості, 

довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;  

 



4.4. Вносити фінансовому директору-головному бухгалтеру пропозиції щодо 

удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, 

здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської 

діяльності.  

 
 

5. Структура та кадровий склад відділу 

 
5.1. Структура та чисельність Відділу затверджується Президентом Університету. 

 

5.2. Відділ очолює начальник Відділу, який здійснює розподіл обов’язків між 

працівниками здійснюється начальником відділу. 

 

 

6. Керівництво відділу 
 

6.1. Керівником відділу обліку матеріально-технічних цінностей  є начальник 

відділу, який підпорядковується та є підзвітним  фінансовому директору-

головному бухгалтеру або його заступникові. 

 

6.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади 

відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-

кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 7.1 цього положення. 

 

6.3. Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу  

фінансовим директором-головним бухгалтером здійснюється в порядку, 

встановленому в Університеті «Україна» наказами та розпорядженнями 

Президента університету.  

 

6.4. Прийняття (передача) справ начальником відділу обліку матеріально-

технічних цінностей  у разі призначення на посаду або звільнення з посади 

здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського 

обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.  
 

 

7. Вимоги до керівництва  відділу 
 

Начальник відділу  (особа, що претендує на посаду начальника відділу) 

повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:  

 

7.1. Мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом 

не менш як п'ять років.  

 

7.2. Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської 

діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові 

акти Національного банку, Національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського 

обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, а також основи технології 



виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації 

документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, 

порядок приймання, передачі матеріально-технічних та інших цінностей, 

зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів 

інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та 

відповідні програмні засоби.  

 
  

7. Взаємодія з підрозділами Університету 
 

Відділ обліку матеріально-технічних цінностей взаємодіє з підрозділами 

Департаменту, територіально-відокремленими та іншими структурними 

підрозділами Університету «Україна» в межах своєї компетенції. 

 

8.1. Відділ обліку матеріально-технічних цінностей  в процесі виконання 

покладених на нього завдань взаємодіє з підрозділами Університету на всіх 

рівнях, органами державного контролю, а також підприємствами, установами, 

організаціями. 

 

8.2. Департамент фінансово-економічної роботи Університету «Україна» здійснює 

методичну та консультативну підтримку вiддiлу обліку матеріально-технічних 

цінностей, проводить аналіз його дiяльностi. 

 
 

 

 

Начальник відділу  обліку  

матеріально-технічних цінностей              

 

_________________Н. Г.Рубанік 
 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Фінансовий директор-головний бухгалтер –  

директор Департаменту фінансової роботи 

 

     ________________ В.М.Журавльова  

 

     „______”______________ 20__ р.  

 

 


